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Με την εγκυρότητα της ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ
Συνεχής εκδοτική παρουσία από το 1974

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Αγαπητέ συνάδελφε

Η Εταιρία Νομικών Εκδόσεων “Τετράβιβλος”, σε συνεργασία με την Ε.Α.Ν.Δ.Α
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσει την ακόλουθη προσφορά:
Α) ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ Ι
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

+ 10 ειδικοί νόμοι, πλήρως ενημερωμένη ....... αξίας 25 ευρώ
Β) ΣΥΝΔΡΟΜΗ στην Τετράβιβλο για την αποστολή όλων των ενημερωτικών τευχών για την
περίοδο 2018 έως και 31-12-2019 ....... αξίας 17 ευρώ
Γ) ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 έτους
Νομοθεσία – Νομολογία – Ερμηνεία – Υποδείγματα
(www.tetravivlos.gr) .... αξίας 50 ευρώ
Δ) Ειδική και εύχρηστη ΕΦΑΡΜΟΓΗ για κινητά android / iOS
(1500 + νομοθετικά κείμενα)
Ε) Κωδικάκι τσέπης για τον ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
αξίας .................... 9 ευρώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ συνολικής αξίας 101 ευρώ
ΤΩΡΑ μπορείτε να τα αποκτήσετε ΜΟΝΟ ΜΕ 30 ευρώ*
* Για αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της προσφοράς βλ. τα συνημμένα διαφημιστικά έντυπα για
Τετράβιβλο και Νομοπαίδεια.
* Σε περίπτωση αγοράς και της Τετραβίβλου ΙΙ (Διοικητικό – Εμπορικό Δίκαιο), ο συνάδελφος μπορεί να την
προμηθευτεί με επί πλέον 20 ευρώ.
* Αποστολές της παραγγελίας στο κέντρο της Αθήνας δεν επιβαρύνονται με ταχυδρομικά έξοδα. Διαφορετικά
υπάρχει μία επιβάρυνση 5 ευρώ (αποστολή με Γενική ταχυδρομική) για την αποστολή της Τετραβίβλου.
* Η παρούσα προσφορά ισχύει για παραγγελίες μέχρι και 31-12-2018, για δικηγόρους Αθηνών με Αρ.
Μητρώου από 31.000 και άνω.
Απαιτείται επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας κατά την παραλαβή της παραγγελίας.
Με εκτίμηση
Δημήτρης Ν. Παπαδόπουλος

ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ
―ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ―

[συνεχής κυκλοφορία από 1974]
Η μόνη λύση για να μην αγοράζετε συνεχώς
δεμένους Κώδικες μετά από κάθε τροποποίηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ
(έναντι οποιωνδήποτε άλλων ΚΩΔΙΚΩΝ)

● Ο συνδρομητής της έχει την διαβεβαίωση
του εκδότη και συγγραφέα:
- ότι η ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ του αμέσως
«ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ» μετά από κάθε
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ και
- ότι κάθε άρθρο που χρησιμοποιεί, τη στιγμή
που το χρησιμοποιεί, είναι έγκυρο.
● Δεν είναι δεμένο βιβλίο, αλλά κυκλοφορεί
στην πρωτοποριακή μορφή ΚΛΑΣΕΡ, με
αποτέλεσμα κάθε σελίδα της να μπορεί
να αφαιρεθεί, να επανατοποθετηθεί ή να
αντικατασταθεί.
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